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 مقدمه

ازدواج یکی از مهمترین رویدادهایی است که تقریباً تمام ابعاد زندگی انسان را برای حدود نیم قرن تحت تاثیرقرار می دهد.  

در واقع ازدواج پاسخ به نیازی است که انسان به عشق و  ازدواج بارزترین تجلی عشق و محبت درچارچوب مورد قبول جامعه است.

درصد مردان و زنان دنیا الاقل در مقطعی از زندگی خود ازدواج می کنند. زن 90محبت دارد. تحقیقات نشان می دهد که بیش از 

متقابل یکدیگر تطبیق دهند. در  و مردی که با هم ازدواج می کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعی و رشد وتغییرات

هرازدواج، رضایت از ازدواج ازاهمیت به سزایی برخورداراست، ومتغیرهای گوناگونی بر این احساس رضایتمندی تاثیرمی 

 .(1383گذارند)معروضی، عسگری و صادق مقدم ،

عشق ، تعهد و رضایت جنسی ( رضایت زناشویی را به عنوان کیفیت های درون فردی مثل  1999، ) 1سوکولسکی و هنریش 

 توصیف می کند.

رضایت مندی زناشویی یکی از مهم ترین شاخصهای رضایت از زندگی است که به میزان سالمت روانی، میزان رضایت اززندگی  

وحتی برمیزان درآمد، موفقیت تحصیلی دررضایت ازشغل زوجین تاثیرمی گذارد. از سویی ناسازگاری درروابط زوجین موجب 

ل درروابط اجتماعی گرایش به انحرافات وافول ارزشهای فرهنگی بین زن وشوهرهامی شود )جنیدی، نورانی سعدالدین،مخیر اختال

 (.1386وشاکری،

کاهش و فقدان رضایت زناشویی یکی از مهم ترین علل مراجعه زوج ها به مشاوران و درمانگران خانواده است. سیر صعودی آمار  

آشفتگی روابط زوجین ،انگیزه محققان را برای یافتن راه کارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده  طالق و وجود تعارضات و

اجتماعی افزایش داده است. بررسی های متعدد گواه این مدعا است که ازدواج های ناپایدار و ناآرام عالوه بر اینکه مشکالت 

مچنین موجب افزایش این مشکالت در فرزندان نیز می شود. آمارهای روانشناختی و جسمانی را در زن و شوهر افزایش می دهند، ه

موجود نشان می دهد که با گذشت زمان درصد مشکالت خانواده ها در حال افزایش است و در بعضی از کشورها مثل ایاالت 

ج ها به جدایی و طالق ختم می متحده آمریکا بیش از چهل میلیون زن و شوهر به مشاوره نیاز دارند و بیش از نیمی از اولین ازدوا

 (.2004و همکاران  2شود )واتسون

محققان نظریه های مختلف را برهم منطبق می کنند تا اینکه این نوسانات را در رضایت زناشویی بیازمایند و دریابند و بر روی  

 تعامل میان فردی و شرایط تضعیف کننده ، تمرکز می کنند.

مشکل تعارض، ارتباط و صمیمیت میان همسران می باشد. شرایط تضعیف کننده ؛ شامل  تعامالت میان فردی ؛ شامل رفع 

متغیرهایی می باشد که افراد از بوم شناسی ) محیط ( خودشان به درون ازدواج می آورند و نیز فشار موقعیت اجتماعی به تنهایی در 
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2.Watson  



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

3 

 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی، سطح تحصیالت، نگرشها و ازدواج به کار گرفته می شود. این متغیرها شامل خاستگاه خانواده، 

 (.  2004،  2و اسموک 2004،  1ارزشها و فشار مالی می باشد) بردبری و کارنی

هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند مگراینکه از خانواده های سالم برخوردار باشد، ازدواج و روابط زناشویی مقدمه ی   

ل گوناگونی از جمله رضایت زناشویی بر سالمت خانواده تاثیرمی گذارد از طرفی تحقیقات نشان می تشکیل خانواده است عوام

 (.1380دهد که عوامل متعددی در ایجاد و عدم ایجاد رضایت زناشویی سهم مهمی دارند)مدانلو، ضیایی و ربیعی، 

وش تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که می توان ( با استفاده از ر2003، 4، به نقل از هرن و میشل 1385) 3کاستا و مک کری

 بین تفاوتهای فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود. 

در دهه های اخیر، بسیاری از محققان بر این عقیده اند که مدل پنج عاملی شخصیت می تواند دانش ما را درباره شخصیت و  

 (. 2004، 6، به نقل از کروتکوف و هانا1992،5سالمتی افزایش دهد)اسمیت و ویلیامز

( ، دلپذیر O) 9( ، انعطاف پذیریE) 8( ، برون گراییN) 7چنان که می توان گفت هر یک از پنج عامل اصلی : روان رنجور خویی 

فرد و هم به گروه ( ، به عنوان مجموعه ای از صفات سازش یافته ای هستند که می توانند هم به C) 11( و با وجدان بودنA)10 نبود

 ، به نقل از همان منبع(.1996،  12جهت رسیدن به نیازهای اساسی شان کمک نمایند )باس

شواهد تجربی زیادی وجود دارد مبتنی بر این که صفات شخصیتی در ایجاد، کاهش یا از بین بردن عالیم اختالالت روانی نقش  

 (.2005، وایدیگر ، 2002، 13مهمی را ایفا می کنند )واید یگر و سیدلیتز

( دریافتند که شباهت زوجین در متغیرهای شخصیتی با رضایت بیشتر در روابط زناشویی همراه بود. از این 2005) 3لوو و کلونن 

و  4مطالعات بعضی هیچ شواهدی را برای ارتباط بین این دو در نیافتند. مثالً در یک مطالعه بین مقطعی بر روی زوجین واتسون

 ( تاثیری از شواهد در هریک از پنج صفت بزرگ شخصیتی را بر روی رضایت زناشویی پیدا نکردند. 2004)همکارانش 

( ارتباط بین شباهت در پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی را در دوره های طوالنی مدت 2007شیوتا و لونسون ) 

یب های منفی تری را در خط سیرهای رضایت زناشویی بررسی کردند نشان دادند که شباهت بیشتر در ویژگی های شخصیتی ش

پیش بینی کرد. عالوه بر این شباهت زناشویی در صفات با وجدان بودن و برون گرایی بطور قویتری رضایت زناشویی منفی را در 

 بین زوجین، پیش بینی کرد.

شاد کامی با سطح باالی برون گرایی و ( نشان داد که 1385، به نقل از گروسی فرشی و صوفیانی ، 1986کوستا ومک کری )

سطح پایین روان نژند گرایی در افراد مر تبط می باشد. به دنبال این پژوهش ، اکثر پژوهشهای دیگر نیز مثل فورنهام و همکاران 

 ( این ارتباط را تایید کرده اند. 2001( و هیلز وهمکاران)2004)

                                                           
1. Bradbury & Karney  
2 .Smock  
3.Luo. & Klohnen  
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ودنیها عامل شخصیتی روان رنژندگرایی با رضایت زناشویی رابطه منفی دارد، همچنین نتایج پژوهشی نشان دادند که در کل آزم 

 –ولی عوامل شخصیتی برون گرایی، بازبودن، توافق و وجدانی بودن با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند. عوامل فردی 

رند. بین وضعیت اقتصادی و رضایت خانوادگی سن ازدواج، فاصله سنی، نوع ازدواج و تحصیالت با رضایت زناشویی رابطه ای ندا

خانوادگی تعداد فرزندان و طول مدت ازدواج و رضایت زناشویی رابطه منفی  –زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. عوامل فردی 

،  عطاری,امان الهی فرد,مهرابی زاده هنرمندخانوادگی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه دارند ) –دارند. عوامل شخصیتی و فردی 

1385.) 

 روش

ش ، یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که درآن رابطه بین متغیرها مورد این پژوه نوع و طرح پژوهش :

 در پژوهش حاضر نیز رابطه بین رضایت زناشویی و پنج عامل شخصیتی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی قرار می گیرد.

دبیران )زن ومرد( مقطع متوسطه شهرستان  ماری این پژوهش شامل کلیهآجامعه  یری:گی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

دبیرستانهای این شهر مشغول به تدریس هستند. نمونه آماری در پژوهش مورد نظر در  88-89در سال تحصیلی که  می باشداردبیل 

ی روبرو شدیم : الف( مخدوش بودن برخی از پرسشنامه نفر از دبیران شهرستان اردبیل بود، که به دو دلیل با افت آزمودن 250شامل

نفربه  228ها ب( حساسیت دبیران به بعضی از سواالت وایجاد مشکالت اداری و جلوگیری از ادامه جمع آوری داده ها. بنابراین

 نفر زن می باشد.  115نفر مرد و 113پرسشنامه ها پاسخ کامل دادند، که شامل 

 ابزار پژوهش

)فرم کوتاه( ENRICH سوالی47دراین تحقیق از پرسشنامه  :سوالیENRICH (47 ) ایت زناشوییرض پرسشنامه 

طراحی شده است که به منظور ارزیابی زمینه های  1989این پرسشنامه توسط اولسون و فورنیر و درانکمن استفاده شده است. 

 تحقیق ابزار یک عنوان بهاین پرسشنامه  ویی بکار می رود.بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پر بار سازی روابط زناش

 است گرفته قرار استفاده مورد( 95/0در ایران )با ضریبب اعتبار  زناشویی رضایت برای سنجش متعددی های پژوهش در معتبر

 آزمودنی نمرات دامنه گرفت تعلق پنج تا یک امتیاز آن گزینه هر به و باشد می لیکرت نوع از آن سواالت(. 1373)سلیمانیان،

نارضایتی نسبی،  123-147، زیاد نارضایتی نمایانگر کمتر و 122 نمرات ترتیب بدین بود بود نوسان در 235 تا 47بین ها

 و بیشتر رضایت بسیار زیاد تعیین شد.  228رضایت زیاد و  203 -227رضایت نسبی،  148 -202

استفاده شده است. فرم کوتاه آزمون شامل  Neoشخصیتی فرم کوتاه  نآزمودر این تحقیق از :  NEOپرسشنامه شخصیتی   

 E –) روان نژندگرایی (  Nسوالی استخراج شده است. این آزمون شامل پنج مقیاس  240گزینه ای که از فرم اصلی  5سوال  60

کیل شده است و در فرم کوتاه از هر ) با وجدان بودن ( تش C –) دلپذیر بودن (  A –(  بودن ) انعطاف پذیر O –) برون گرایی ( 

 سوال آمده است .  12مقیاس 
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در تست های شخصیتی انتظار کلی این است که نمرات تست در فاصله های زمانی کوتاه تغییر زیادی نشان ندهد. اجرای مجدد  

برای صفات فرعی و  92/0 – 66/0ماه ضریب های پایایی بین  3مرد و زن و به فاصله  31این تست در نمونه کوچکی متشکل از 

 ( .1983به دست داده است ) مک کری و کوستا  NEO( برای عوامل اصلی  86/0 – 87/0 – 93/0ضریب های باالتری ) 

 

. برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که از طریق لیستی که از دبیران  :ی اجراء شیوه

 هیه شده بود صورت گرفتشهرستان اردبیل ت

در پژوهش حاضر جهت انجام محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های زیر  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

  :استفاده شده است

توصیف داده آمار توصیفی : در این سطح با استفاده از فراوانی، درصد، جدول ها، نمودارها، و میانگین ها و انحراف معیار تحلیل و  

 ها صورت گرفته است.

آمار استنباطی : در این سطح از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و آنالیز واریانس یکراهه  

(Anova.استفاده شده است ) 

 نتایج

 جنسیت دبیران -1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 58 6/49 113 مرد

 0/100 4/50 115 زن

 0/100 228 کل

( درصد را زنان تشکیل می 4/50نفر ) 115(درصد نمونه ما را مردان و6/49نفر )113مشاهده می شود  1همان طور که در جدول 

 دهند.

 

 

 سن دبیران -2جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

30 - 21 19 3/8 3/8 

40- 31 144 2/63 5/71 

50 – 41 46 2/20 7/91 
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60 – 51 19 3/8 
0/100 

 0/100 228 کل

 مدرک تحصیلی دبیران -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 0/7 0/7 16 فوق دیپلم

 7/87 7/80 184 لیسانس

 3/12 28 فوق لیسانس
0/100 

 0/100 228 کل

  

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش -4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  233مشخص شده است حداکثر و حداقل نمره بدست آمده در متغیر رضایت زناشویی به ترتیب 4با توجه به آنچه که در جدول 

و میانگین  101و 185بوده و در متغیر پنج عامل شخصیتی حداکثر و حداقل نمره بدست آمده به ترتیب  47/174با میانگین 90

 است .46/146برابر

 (N=228ای بین شاخص کلی پنج عامل بزگ شخصیتی با رضایت زناشویی )همبستگی ه 5جدول

 متغیر
رضایت 

 زناشویی

شاخص کلی پنج 

عامل بزرگ 

 شخصیتی

روان 

 نژندگرایی 

برون 

 گرایی

انعطاف 

 پذیری

دلپذیر 

 بودن

با وجدان 

 بودن

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر نمره حداقل نمره متغیر

 272/27 47/174 233 90 رضایت زناشویی

 562/12 46/146 185 101 پنج عامل شخصیتی

 747/3 99/26 35 9 روان نژندگرایی

 222/4 81/32 44 18 برون گرایی

 196/7 23/44 59 23 انعطاف پذیر بودن

 540/3 50/28 39 19 دلپذیر بودن

 107/4 07/31 44 20 با وجدان بودن
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 /184* /143* /821** /105 -/002 /170* 1 رضایت زناشویی

شاخص کلی پنج 

عامل بزرگ 

 صیشخ

*170/ 1 **529/ **723/ *167/ **652/ **695/ 

 /192** /089 -/013 /246* 1 /529** -/002 روان نژندگرایی 

 /344 /407** /105 1 /246* /723** /105 برون گرایی

 /216** /143* 1 /105 -/013 /167* /821** انعطاف پذیری

 /345** 1 /143* /407** /089 /652** /143* دلپذیر بودن

 1 /345** /216** /344 /192** /695** /184* با وجدان بودن
 01/0معنی داری در سطح **

 05/0* معنی داری در سطح 

قابل مشاهده است بین دو متغیر رضایت زناشویی و برون گرایی همبستگی مثبت معنی دار وجود  5همانطور که در جدول شماره 

 .p>0/05 )و  r=/105ندارد . )

 (.  p<0/01و r=/821رضایت زناشویی و انعطاف پذیر بودن همبستگی مثبت قوی معنا دار وجود دارد. ) بین دو متغیر 

 (. p<0/05و  r=/143بین دو متغیر رضایت زناشویی و دلپذیر بودن همبستگی مثبت وجود دارد. ) 

 (. p<0/01و r=/184بین دو متغیر رضایت زناشویی و با وجدان بودن همبستگی مثبت وجود دارد ) 

 (.r= -/002 >0/05, pبین دو متغیر رضایت زناشویی و روان نژند گرایی همبستگی منفی معناداری وجود ندارد. ) 

از آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون  در ادامه برای بررسی )رابطه چندگانه بین رضایت زناشویی وپنج عامل بزرگ شخصیتی( 

 چندگانه همزمان استفاده شده است.

 تحلیل رگرسیون همزمان رضایت زناشویی بر روی پنج عامل شخصیتی - 7جدول 

 R مدل
2R 

R خطای معیار تخمین تعدیل شده 

  688/0 700/0 837/0 کلی

درصد از تغییرات متغیر مالک، یعنی رضایت زناشویی  688/0تعدیل شده نشان می دهد حدود،  Rمقدار  7با توجه به جدول  

 توسط متغیر پیش بین یعنی پنج عامل بزرگ شخصیتی ومولفه های آن تبیین می شود.   

 خالصه اطالعات تحلیل واریانس -8جدول 

 F P میانگین نمرات درجه ازادی جمع مجذورات مدل
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 کلی
 01/0 559/56 113/13134 9 019/118207 رگرسیون

 219/232 218 823/50623 باقیمانده

  227 842/168830 کل

( یعنی متغیر های پیش بین به به خوبی متغیر مالک را تبیین می P<05/0مدل رگرسیون معنی دار است ) 8با توجه به جدول شماره 

 کند.

 لی پنج عامل بزرگ شخصیتیپیش بینی رضایت زناشویی از روی شاخص ک -9جدول 

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده مدل

T P 
B بتا خطای معیار 

 

 

 کلی

 230/0 203/1  186/13 865/15 ثابت

 513/0 656/0 026/0 289/0 190/0 روان نژندگرایی

 705/0 -379/0 -016/0 280/0 -106/0 برون گرایی

 00/0 515/19 775/0 151/0 938/2 انعطاف پذیری

 861/0 175/0 008/0 335/0 059/0 دلپذیر بودن

 346/0 -944/0 -041/0 286/0 -270/0 با وجدان بودن

سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویی ) p<0/05)( و مدیریت رابطه p<0/01متغیر های انعطاف پذیری ) 9با توجه به جدول 

 دبیران دارد. 

 بحث و نتیجه گیری

 ای پژوهش نشان داد ، بین رضایت زناشویی دبیران و برون گرایی رابطه مثبت معناداری وجود ندارد. یافته ه 

( هم همسو نمی باشدکه در پژوهشی بر روی 1385، به نقل از گروسی فرشی و صوفیانی ، 1383این یافته با یافته مانی ) 

گرایی با عواطف مثبت و احساس شادکامی همبستگی مثبت و معنی دانشجویان دانشگاه تبریز نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برون 

 دار و با عواطف منفی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد.

( که در تحقیقی مشابه نشان دادند که این دو متغیر )رضایت 1385همچنین با یافته عطاری، امان الهی فرد و مهرابی زاده هنرمند) 

 ثبت معنی داری باهم دارند ، مطابقت ندارد.زناشویی و برون گرایی( رابطه م

( مطابقت ندارد، که به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و مولفه های عشق با 1387این یافته با نتیجه پژوهش رجبی و نبگانی ) 

اشویی و برون رضایت زناشویی در کار کنان متاهل اداره های دولتی شهر اهواز پرداختند، رابطه مثبت معنی داری بین رضایت زن

 گرایی بدست آمده است.
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( نا همسو می باشد. کوستا 1385، به نقل از گروسی فرشی و صوفیانی ، 1986همچنین این یافته با یافته های کوستا و مک کری ) 

 ومک کری ، نشان داد که شاد کامی با سطح باالی برون گرایی در افراد مر تبط می باشد. 

 ( ناهمخوان می باشد.2001( و هیلز وهمکاران)2004های فورنهام و همکاران )همچنین این یافته با یافته 

برون گراها افرادی اجتماعی هستند و افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات ، مهمانی ها ، این افراد در   

وست دارند و به موفقیت در آینده امیدوار باشد. همین عمل قاطع و حرف و یا اهل گفتگو هستند . این افراد ، هیجان و تحرک را د

امر منجر به پایین آمدن سطح خستگی عاطفی می شود . افراد برون گرا هیجانات مثبت بیشتری را تجربه می کنند و این هیجانات 

ها از روابط بین شخصی لذت مثبت بر ارزیابی آنها از آینده و بر احساس کارایی مشخصی تاثیر مثبت می گذارد. به عالوه برون گرا

 می برند و اینها می تواند رضایت زناشویی بیشتری را درزندگی به همراه داشته باشد. 

 یافته دیگر پزوهش حاضر این بود که بین رضایت زناشویی دبیران و انعطاف پذیر بودن رابطه مثبت معنادار وجود دارد.  

( همسو می باشد که در تحقیقی مشابه نشان دادندکه بین 1385د و مهرابی زاده هنرمند)این یافته با یافته های عطاری، امان الهی فر 

 رضایت زناشویی و انعطاف پذیربودن رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

و ( که طبق تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر)رضایت زناشویی 1993همچنین این یافته با یافته وارگا ) 

 انعطاف پذیربودن( رابطه مثبت معنی دار وجود دارد همسو می باشد. 

افراد انعطاف پذیر، افرادی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه  

افرادی که از این ویژگی برخوردارند احتمال  است . این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزشهای غیر متعارف است .

 کمتری وجود دارد که در زندگی زناشویی دچار نارضایتی شوند.

 یافته دیگر پژوهش این بود که بین رضایت زناشویی دبیران و دلپذیر بودن رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

( نیز همسو می باشد، که در پژوهشی بر روی 1385ی ، ، به نقل از گروسی فرشی و صوفیان1383این یافته با یافته مانی )

دانشجویان دانشگاه تبریز نشان داد که بین ، دلپذیر بودن با عواطف مثبت و احساس شادکامی همبستگی مثبت و معنی دار و با 

 عواطف منفی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد.

( که نشان دادند که بین دلپذیر بودن ورضایت 1385)رابی زاده هنرمند مه امان الهی فرد, عطاری,این یافته همچنین با یافته  

 زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد همسو می باشد.

(که در پزوهشی که به بررسی رابطه شخصیت و رضایت زناشویی پرداخته ، نشان داده 1386همچنین این یافته با یافته احدی ) 

 زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، مطابقت دارد. است که بین دلپذیر بودن ورضایت

دلپذیر بودن بر گرایشهای ارتباط بین فردی تاکید دارد فرد موافق اساسا نوع دوست است ، با دیگران همدردی می کند و مشتاق  

سمت جنبه های مثبت اجتماعی و  کمک به آنهاست و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند این ویژگی شخصیتی به

سالمت روانی بیشتر سوق می دارد. این شناخت و دیدگاه مثبت مانع از ایجاد شرایط روانی منفی مثل ناکامی و خستگی عاطفی می 
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صی شود. همچنین این افراد به خاطر صمیمی بودن با دیگران روابط بین فردی موفقی را تجربه می کنند . موفقیت در روابط بین شخ

 ، همراه با حس همدردی و نگرانی نسبت به دیگران منجر به پایین آمدن نارضایتی در زندگی زناشویی می شود می شود .

 پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی دبیران با باوجدان بودن رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

( مطابقت دارد که در پژوهشی بر روی 1385شی و صوفیانی ، ، به نقل از گروسی فر1383این یافته همچنین با یافته مانی ) 

دانشجویان دانشگاه تبریز نشان داد که بین با وجدان بودن با عواطف مثبت و احساس شادکامی همبستگی مثبت و معنی دار و با 

 عواطف منفی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد.

( که در 1387( و رجبی و نبگانی )1386(، احدی )1385د و مهرابی زاده هنرمند)همچنین این یافته با یافته عطاری، امان الهی فر 

 پژوهشی نشان دادند که بین رضایت زناشویی و باوجدان بودن رابطه مثبت وجود دارد همسو می باشد.

ارتباط مثبتی بین ( همخوانی دارد، که طبق تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 1993این یافته همچنین با یافته وارگا ) 

 رضامندی زناشویی و مسئولیت پذیری)باوجدان بودن( زنان متاهل وجود دارد.

 یافته دیگر پژوهش این بود که بین رضایت زناشویی دبیران و روان نژندگرایی رابطه منفی معنادار بدست نیامد.

(، عطاری، امان الهی فرد و مهرابی زاده 1385، به نقل از گروسی فرشی و صوفیانی ، 1383این یافته با یافته های مانی ) 

( که نشان داده اند بین روان نژند گرایی و رضایت زناشویی رابطه منفی 1387( و رجبی و نبگانی )1386(، احدی )1385هنرمند)

 معنی داری وجود دارد، مطابقت ندارد یا بطور دقیق مطابقت کمتری دارد.

( ، فورنهام و همکاران 1385، به نقل از گروسی فرشی و صوفیانی ، 1986و مک کری ) همچنین این یافته با یافته های کوستا 

( همسو می باشد که نشان داده اند که شاد کامی با سطح پایین روان نژند گرایی در افراد مر تبط 2001( و هیلز و همکاران)2004)

 می باشد.

احساس گناه ، احساس کالفگی موجب هیجان مخرب در افراد  داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم ، برانگیختگی ، خشم ، 

روان نژند شده و سازگاری او را با محیط مختل می کند. افرادی که در روان نژندی نمره باالیی دارند، قدرت کمتری در کنترل 

تجربه نارضایتی در زندگی تکانه ها دارند و درجه ی انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی را نشان داده و مستعد 

 زناشویی هستند. 

 پژوهش نشان داد که فقط متغیرهای پیش بین انعطاف پذیر بودن پیش بینی بهتری از متغیر مالک یعنی رضایت زناشویی دارند.  

، جهت پژوهش حاضر مانند اکثر پژوهشها یی که در علوم رفتاری صورت می گیرد با محدودیتهایی همراه بود که شناخت آنها 

انجام پژوهشهای بعدی و تالش برای کاهش یا رفع این محدودیتها، منطقی به نظر می رسد. پژوهش، مواردی را روشن ساخت که 

توجه به آنها می تواند راهگشای پژوهش های جدید و سازنده آتی باشد. عالوه بر اینکه اطالعات جمع آوری شده بر اساس خود 

باشد، گروه نمونه پژوهش حاضر را دبیران دوره متوسطه تشکیل می دهد بنابراین درتعمیم  گزارش دهی نمونه مود پژوهش می

نتایج به سایر معلمان یا گروههای دیگر باید با احتیاط عمل شود. پیشنهادات نظری که می توان در این راستا ارائه داد؛ استفاده از 
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انی و رضایت زناشویی، مانند مصاحبه ساختار یافته و مشاهده رفتار شیوه های دیگر جمع آوری اطالعات برای متغیر های هوش هیج

جهت افزایش اعتبار اطالعات بدست آمده، استفاده پژوهشگران از نمونه بزرگتر، بررسی متغیرهای پژوهش حاضردر گروههای 

 دیگر مقایسه شوند.دیگر و مشابه این پژوهش در مناطق جغرافیایی دیگر و فرهنگ های مختلف اجرا شود ونتایج با یک

 منابع

. بررسی ارتباط هوش هیجانی ، سبک اسناد وخود کار آمدی با رضایت از زندگی 1388احدی،بتول.، نریمانی،محمد.، ابوالقاسمی،عباس.، آسیایی،کریم.، 

  .117 -127ص1ش 10در زنان شاغلف مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی ، دوره 

. مقایسه خشنودی زناشویی درزنان بارورمراجه کننده به مراکز دولتی شهر 1386رانی سعدالدین، شهال.، مخیر، نغمه.، شاکری ،محمد تقی.،جنیدی ،الهام.، نو 

 مشهد.

لتیئ . بررسی رابطه ویرگیهای شخصیت و مولفه های عشق با رضایت زناشویی در کار کنان متاهل اداره های دو1387رجبی،غالمرضا.، نبگانی،خدیجه.،  

 .25-7ص25ش 7شهر اهواز،تازه ها و پزوهشهای مشاوره سال 

. بررسی تفکرات غیر منطقی ) بر اساس رویکرد شناختی( بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه تربیت 1373سلیمانیان، علی اکبر.،   

 معلم تهران.

. بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وعوامل فردی خانوادگی بارضایت 1385زاده هنرمند ، مهناز.، عطاری ،یوسفعلی.، امان الهی فرد، عباس.، مهرابی   

 .81-108زناشویی درکارکنان اداره های دولتی شهراهواز. ص

 .47 -63. بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریزص 1385گروسی فرشی،میر تقی.، صوفیانی،حکیمه.،   
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